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مقدمه

اقهردگی یکی از اختالالت بهیار ؤهم روانی است که بخش بزرگی از ادبییات روانشیناختی را بیه
خود اختصاص داده است .این اختالل دوؤین عاؤل اصیلی ؤیرگ و ؤییر در بهییاری از کشیورهای
جهان است و در طول زندگی  2۹/۴درصد اقراد را به خود ؤبتال ؤیکنید (ماورفی و بیرناه باه نلاا ازف
1

2

فیاض بهرامی احسان و اوو 13۹۴ ،ص .)1۵۴اختالل اقهردگی دورههای نشانهای را شیاؤل ؤیشیود کیه
ً
ُ
ُ
در آنها قرد ؤعموال دستخوش خل بهشدت غمگین ؤیشود .عنصیر اصیلی ایین اخیتالل ،خلی
غمگین بهیار باال است که ؤاللت ناؤیده ؤیشود (هالجین و ویتبورن 13۹۴

ص .)۴۹بنابراین ،غمگینیی

اقراطی یا بیدون علیت ؤوجیه ،در نیارنوب اقهیردگی قیرار ؤیگییرد و وجیود عواؤیل آؤیادگی و
آسیبپریری قردی را القا ؤیکند .این عواؤل ؤیتوانند ژنتیکی ،روانشناختی ،زیهیتشیناختی ییا
ؤحیطی باشند و اغلب با درهمتنیدگی آنها ؤواجهیم (دادستان 13۹0

ص.)270

در حالی که اقهردگی انوا ؤختلفی دارد اؤا بر انوا اقهردگی از ؤنظیر قیرآن تمرکیز کیردهاییم.
زیرا قرآن کتاب قطیرت اسیت و بیا زبیان قطیری بیا ؤیردم سیخن گفتیه اسیت .بنیابراین ،پیامهیای
روحبخش آن سریعترین راه عالج اختالالت انهان است .از ؤنظر دیگیر ،قیرآن کتیاب ذکیر اسیت
و با ارجا انهان بیه خیودش او را بیه بیازنگری در اعمیال ،باورهیا و اندیشیههایش قیرا ؤیخوانید
14۶

و بییا قعییالکییردن تفکییر و تعقییل او ،راه نییاره ؤعضییالت را از درون بییه او ؤیدهیید (بهرام ای احسااان
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و هم اران

 .)13۹۵ؤعناشناسی اقهردگی از ؤنظر قرآن کار جدیدی است که با ؤدد رو یکرد پرسش از

قرآن ،کشف روشهای ورود به قرآن ،تدبر در قرآن و دریاقت پاسیخ از آن (هماان) صیورت گرقتیه و
باعث استخراج شش ؤدل اقهردگی با عواؤل زیربنایی ،الزؤهای و نشانهای برای هر یک از ؤدلهیا
شده است.
عواؤل زیربنایی ،الزؤهای و نشانهای به طیور اختصاصیی بیرای هیر ییک از انیوا اقهیردگیها

بهار و تابستان 13۹۶

ؤتفاوت است .شش نو اقهردگی شاؤل اقهردگی تطفیفی ،سرشکهتگی ،ؤقایهیهای انزواطلبانیه،
والیتستیزی ،ؤعنوی و اقهردگی ناشی از حقیارت در ابعیاد ؤختلیف ادراکیی ،بیاوری ،رقتیاری،
صفتی ،توجهی و عاطفی و یژگیهای خاص خود را دارند (همان ص .)1۶2اقهیردگی از ؤنظیر قیرآن،
1. Murphy
2. Byrne

خمودیای است که به دلیل اعتمادنداشتن به خیدا و ضیعف تفکیر در قیرد شیکل گرقتیه و او را از
سویی به احهاس بینتیجهبودن کارها و از سوی دیگر ،بیرغبتی و نارضایتی از زندگی و در نهاییت
به خواری درونی و غم قراگیر ؤیکشاند (همان

ص .)1۶2انوا

اقهردگی از ؤنظر قرآن (هماان ص)1۵0

عبارت است از:
 .1اقهردگی تطفیفی :حالتی از سختی در عمل ،احهاس قشیار و در تنگنیا بیودن اسیت کیه در
نتیجه خودجانبداری و توجهنکردن به حقوق دیگران ،تمهخر و استهزای آنها روی ؤیدهد و طراوت
و نشاط را ؤیگیرد و احهاس حقارت و نارضایتی ایجاد ؤیکند؛ انفعیال در عواطیف از نشیانههای
وجود خودجانبداری و اقهردگی تطفیفی است.
 .2اقهردگی سرشکهتگی :حالتی از ییأس ،ناکیاؤی و احهیاس شکهیتی قراگییر در خصیوص
بینتیجهبودن عمل است که علت آن داشتن علم بیهوده و کار بیهوده ،ضعف تفکر ،والیتناپریری،
ققدان باور به روز حهاب و بیرغبتی در تغییر باورها و کهالت است که ؤنجیر بیه ایجیاد احهیاس
نارضایتی ،سرشکهتگی و نااؤیدی از تغییر ؤیشود .در این نو اقهردگی ،از آنجا که عمیل ،بیدون
پش توانه باوری حقیقی و درست است ،هر نقدر هم که در ظاهر باارزش و بهیار باشد ،در نهایت،
 .3اقهردگی ؤقایههای انزواطلبانه :شرایطی از غم و اندوه قراگیر است که در نتیجیه گیرایش بیه
اقراد توانگ ر و دوری از اقراد تالشگر ؤتواضع ،ققدان سعی بیرونی و خشیت درونی روی ؤیدهید و
ناکاؤی ،ناتوانی ،قرار و انزوا و احهاس حزن و اندوه را برای او ایجاد خواهد کرد.
 .۴اقهردگی والیتستیزی :حالتی از نااؤیدی و درؤاندگی شدید اسیت کیه همیراه بیا احهیاس
سقوط از پرتگاه است و در این وضعیت همه اعمال در نتیجه اعتماد ضیعیف داشیتن بیه خداونید،
کراهت راجع به دستورهای دین ،دورویی و ادعای بدون عمل ،کینه و قلیب ؤیریض و بخیل از بیین
ؤیرود و قرد در ستیز با ولی خدا قرار ؤیگیرد ،هرنند با این حال باز هم به توجیه و تزیین کارهیای
خود دست ؤیزند.
 .۵اقهردگی ؤعنوی :تیره روزی ،سختی و تنگی در زنیدگی روزؤیره اسیت کیه در نتیجیه ققیدان
هدایتیاقتگی و ققدان ذکر ایجاد ؤیشود که در این وضعیت قرد ،به دلیل ترس از دست دادن ؤیال
یا جان ،باور به نفعرسانی یا ضرررسانی دیگران به او ،آزؤایشندانهتن بهرهؤندی و نابهرهؤنیدیهیا
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در ؤواجهه با ؤانع یا ناکاؤی ؤنجر به ایجاد پونی ،سرشکهتگی و یأس خواهد شد.
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در دنیا ،تکبر ،ققدان خضو و تهلیم در برابر دستورهای خدا ،تبعیت از هوای نفس ،توجهنکردن به
نزدیکبودن قیاؤت ،نارضایتی از داشتهها ،بیتوجهی به زودگرربودن دنیا و توجیه و ؤییل بهییار بیه
رقاه ؤادی دیگران ،دنار سیهروزی و تنگی در زندگی عادی خود ؤیشود و احهاس بدبختی و حزن
و اندوه شدید ؤیکند.
 .۶اقهردگی ناشی از حقارت :نوسانهای خلقی شدید بین رضایتمندی ی نارضایتی ،ارزشمندی
ی حقارت ،و شادی ی غمگینی است که در نتیجه عالقه شدید به ؤال و ؤظاهر نعمتهیای پیرزرق و
برق دنیایی به وجود آؤده است.
ً
ؤدتها است تصور ؤیشود بین ؤرهب و سالؤت روان ،ارتباط ؤ بتی وجیود دارد و اخییرا نییز
روانشناسان ؤرهب ،حمایتهای تجربی بهیاری را در این زؤینه جلب کردهاند .ؤیرهب ؤیتوانید
در تماؤی ؤوقعیتها ،نقش ؤسثری در استرسزدایی داشته باشید و در ارزییابی ؤوقعییت ،ارزییابی
شناختی قرد ،قعالیتهای ؤقابله ،ؤنابع حمایتی و  ...سبب کاهش گرقتیاری روانیی شیود .بیر ایین
اساس ،وایلد و همکاران او نشان دادند که  20تا  ۶0درصد ؤتغیرهای سالؤت روانیی اقیراد بیالر را
باورهای ؤرهبی تبیین ؤیکنند (صیادی تورانلو جمالی و میرغووری  138۶ص .)1۴۶یاقتهها نشیان ؤیدهید
جهتگیری ؤرهبی با اقزایش سالؤت روانی و کاهش اختالالت روانی رابطیه دارد (بهرامای احساان و
148

تاشاک
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 .)1383اقزایش تحقیقات در زؤینههای گوناگون نظیر ؤیزان ؤرهبیبودن ،نیاز به ؤرهب ،تأثیر

دین بیر اقیزایش سیالؤت جهیم و بهداشیت روانیی و  ...بهییار نشیمگیر بیوده اسیت .برخیی از
پژوهشها بیانگر وجود ارتباط ؤعکوس بین جهتگیری ؤرهبی و اقهردگی است (میلوس ی باه نلاا
1

ازف جمالی و عباسی  13۹3ص17۴؛ عیسیزادگاان سالمانپاور و ماسامزاده  13۹1ص۶۹؛ بهرامای احساان 1381؛

هادگس .)2002 2
جهتگیری ؤرهبی نظام تفهیری است که نگونگی رابطه انهان با خود ،با انهیانهای دیگیر و

بهار و تابستان 13۹۶

با کل پدیدههای جهان ههتی را تبیین ؤیکند (بهرامی احسان 1380

ص .)7۴آلپیورت 3و راس

4

()1۹۹۶

دو نو ؤتفاوت از ؤرهبیبودن را از یکدیگر تفکیک ؤیکنند .از نظر آنیان ،ؤیرهب ؤیتوانید دارای
1. Milewsky
2. Hodges, S.
3. Alport, G. W.
4. Ross, J. M.

جهتگیری درونی باشد که به ؤرهبی شخصی اشاره دارد و گاه ؤیتوانید بیه صیورت عضیویت در
گروهی قدرتمند ،تأؤ ین حفاظت ،کهب ؤوقعیت اجتماعی یا به عنوان سازوکاری دقیاعی توصییف
شود .در این صورت ؤرهب دارای جهتگیری بیرونی است (بهرامای احساان و پورنلااه تهرانای 1388

ص .)2ؤرهب را ؤی توان نظاؤی از اعتقادات دانهت که در خیدؤت ؤعنابخشیی بیه زنیدگی اسیت.
ؤیرهب بییه عنییوان ؤجموعیهای از اعتقییادات ،بایییدها و نبایییدها و نییز ارزشهییای اختصاصییی یییا
تعمیمیاقته ،یکی از ؤسثرترین تکیهگاههای روانی به شمار ؤیرود که قادر است ؤعنای زنیدگی را در
لحظه لحظههای عمر قراهم کند و در ؤوقعیتهای خاص نیز با قراهمسازی تکیههای تبیینی ،قرد را
از تعلی ی و بیؤعنییایی نجییات دهیید (بهراماای احسااان  1380ص .)70جهییتگیری ؤییرهبی بییه ؤنزلییه
ؤرجعیتبخشیدن به ساختار روابط و ؤناسبات انهان در تمام ابعاد آن ،در پرتو رابطه انهان بیا خیدا
تعریف شده است (بهرامی احسان و تاشک .)1383
پارگاؤنیت 1و همکیاران بیرای ؤیرهب الگیویی ؤتناسیب بیا بحثهیای جدییدی کیه در زؤینیه
سازوکارهای ؤقابلهای ؤطرح اسیت ،قیراهم کردهانید .وی در تیالش اسیت بیرای ؤیرهب ،کنشیی
ؤقابلهای تعریف کرده ،بر اساس انوا راهبردهای ؤقابلهای ؤرهبی ،آثار ؤرهب را در این نارنوب
سطوح درونیسازی توضیح دهند (بهرامی احساان 1381

ص .)33۹ؤحمدحهیین طباطبیایی در جلید

سوم تفسیر المیزان گرایش دینی را تهلیمشدن در برابر بیانی ؤیداند که از ؤقام ربوبی درباره اعمیال
و عقاید یا ؤعارف و احکام صادر ؤیشود (حبی

وند .)1388

ؤروری بر ادبییات پژوهشیی نشیان ؤیدهید بیین ؤیرهب و ؤییزان اقهیردگی ارتبیاط ؤعکیوس
وجییود دارد .ققیهییی و رقیعییی ؤقییدم ( )1382در ؤطالعییهای ؤییوردی بییه بررسییی اثربخشییی
تکنیک های برگرقته از ؤتون دینی برای درؤان اقهیردگی پرداختیه کیه نتیایج او کیارآیی بیاالی ایین
شیوه درؤانی را تأییید کیرده اسیت (فیااض و هم ااران  13۹۴ص .)1۵7پژوهشیی دیگیر (ماسامی )1388

با عنوان «ؤقابله با اقهردگی در خانواده از ؤنظر ؤبانی دینی» ،با هدف بیه دسیت دادن راهکارهیایی
کاربردی برای پیشگییری از بیمیاری اقهیردگی و درؤیان آن در خیانواده بیا اسیتفاده از آؤوزههیای
اصیل دینی انجام شده است که در جهت تحق آن ،اهداف جزئی نون شناخت صحیح اقهیردگی
1. Pargament, K. I.
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تبیین کند .این در حالی است که دسی و رایان کوشیدهاند ؤرهب را در قرآیندی تحولی با استفاده از

14۹

به واسطه بررسی ؤاهیت و علل آن و آشنایی با عواؤل پییدایش اقهیردگی بررسیی شیده اسیت کیه
با توجه به اهمییت تیأؤین سیالؤت روانیی خیانواده و شییو اقهیردگی بیین اقشیار جاؤعیه الزم و
ضروری است با تمهک به ؤبانی دینی راهکارهیایی بیرای ؤقابلیه بیا اقهیردگی در خیانواده عرضیه
شود تا خانواده بتواند نقش سازنده خویش را در تأؤین سالؤت روانی جاؤعه بهتر ایفا کنید (علیناااد
13۹۵

ص.)3۴

بررسی رابطه جهتگیری ؤرهبی با ازخودبیگانگی ،اقهردگی و اضطراب ؤیرگ در دانشیجویان
دانشگاه پیام نور تهران ،ؤسید تیأثیر جهیتگیری ؤیرهبی درونیی بیر کیاهش اضیطراب ،احهیاس
اقهردگی و ازخودبیگانگی است (علیاکبری ده

ردی اورکی برمی ایرانی و کیااراد  .)13۹0در پژوهشیی بیا

عنوان «بررسی رابطه بین اقهردگی ،اضطراب و جهتگیری ؤرهبی در دانشجویان دانشگاه کشیمیر
هند» یاقتهها نشان داد که جهتگیری ؤرهبی در ؤردان بیشتر بیرونی و در زنان بیشتر درونیی اسیت
(رزوی  .)201۵ 1همچنین ،پژوهشی که با عنوان «ؤیرهب  /ؤعنوییت و اقهیردگی» صیورت گرقیت
نشان داد بین ؤرهب/ؤعنویت ،و اقهردگی ققدان همبهتگی ییا نیوعی ارتبیاط ؤنفیی وجیود دارد و
اهمیت ؤرهب یا ؤعنویت به نگونگی باور آن وابهته است (بلیزر « .)2012 2نقش ؤعنویت در رابطه
بین تعصب ؤرهبی درونی و اقهردگی در بیماران ؤبتال به سرطان پروستات» پژوهش دیگری اسیت
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که بین  3۶7ؤرد با ؤیانگین سنی  ۶۶سال در ؤبتالیان به سرطان پروستات انجام شد .نتیایج حیاکی
از ارتباط ضعیف بین تعصب ؤرهبی درونی و اقهردگی است اؤا رابطه ؤعکوس قوی بین ؤعنوییت
و اقهردگی را نشان ؤیدهد (نلسون و هم اران
3

 .)200۹همچنین ،در پژوهشی که تأثیر ؤعنویت را قبل

و بعد از درؤان اختالل اقهردگی اساسی روی  8۴بیمار اقهرده به ؤیدت دو سیال بررسیی ؤیکیرد
ؤشخ

شد که ؤعنویت باال به طور نشمگیری غم ،اختالل تفکر و نشانههای اقهردگی را کیاهش

ؤیدهد (پسلو و هم
4

اران .)200۴

بهار و تابستان 13۹۶

اختالل اقهردگی اساسی به عنوان یکیی از رایجتیرین اخیتالالت روانشیناختی تشیخی

داده
1. Rizvi

2. Blazer, D.
3. Nelson, Christian J.
4. Peselow, E.

ؤیشود (دوزویس 1و وسترا  .)200۴ 2در حیال حاضیر ،دارودرؤیانی پرکیاربردترین رو یکیرد در درؤیان
اقهردگی است (چو  200۶ 3به نلا ازف علوی  1387 – 88ص .)3در واقع ،بیا اینکیه در درؤیان اقهیردگی،
هدف باید بهبودی کاؤل باشد بهیاری از بیماران در دستیابی به وضعیت بدون نشانه ییا حفیظ آن
شکهت ؤیخورند (ترانر و هم اران به نلا ازف علوی 1388

ص.)۵

بیشتر ؤطالعات بر روی یک یا نند عاؤل ؤحدود خطر برای اقهردگی تمرکز ؤیکنند ،در حیالی
که باید بر روی ؤدلهای نندبعدی و پو یا تمرکز کرد که اؤکان تغیییر در طیول زنیدگی ییا در طیول
تغییرات شخصی را داشته باشد (بهرامی احسان و هم

دارد و ؤهیر رسیدن به آن را نیز ؤشخ

اران  .)13۹۵دین بیر خودشناسیی تأ کیید قراوانیی

کرده است .این در حالی است که بهیاری از پژوهشیگران

برای درؤیان بیمیاریهیا ،کیاهش درد و کنارآؤیدن بیا وقیایع تنییدگیزای ؤحیطیی بیه قرآینیدهای
خودشناختی توجه کردهاند (کپنس  1۹88به نلا ازف گورسا ی  1۹۹0باه نلاا ازف شااهمحمادی و هم ااران
4

5

 .)138۵ؤرهب ؤیتواند در تماؤی ؤوقعیتهیا ،نقیش ؤیسثری در اسیترسزداییی داشیته باشید و در
ارزیابی ؤوقعیت ،ارزیابی شناختی قیرد ،قعالیتهیای ؤقابلیه ،ؤنیابع حمیایتی و  ...سیبب کیاهش

زؤینه جلب کردهاند .وایلد و همکاران او نشان دادند که  20تا  ۶0درصد ؤتغیرهای سالؤت روانیی
اقراد بالر را باورهای ؤرهبی تبیین ؤیکنند (صیادی تورانلو و هم اران 138۶

ص .)1۴۶بنیابراین ،بیه نظیر

ؤیرسد ؤرهبیبودن و روحیه و رقتار دینی داشیتن ،بخشیی از ویژگیهیای شخصییتی بیه حهیاب
ؤیآیند و باید به ؤطالعه رابطه آنها با سایر سازههای روانی پرداخته شود (همان ص.)1۴7
از نتییایج تحقیقییات بهعملآؤییده در داخییل و خییارج کشییور ننییین برؤیآییید کییه اقهییردگی بییا
جهتگیری ؤرهبی همبهتگی ؤنفی دارد .با توجه به پیشینه نظری پژوهش ،هدف این تحقیی ایین
است که رابطه انوا اقهردگی از ؤنظر قرآن را با جهتگیری ؤرهبی تبیین کند.
1. Dozois,
2. Westra
3. Chu
4. Capens
5. Gursky

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

گرقتاری روانی شود .بر این اساس ،ؤدتها اسیت تصیور ؤیشیود بیین ؤیرهب و سیالؤت روان،
ً
ارتباط ؤ بتی وجود دارد و اخیرا نیز روانشناسان ؤرهب ،حمایتهیای تجربیی بهییاری را در ایین
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جاؤعه آؤاری در این تحقی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالؤی واحد علوم و تحقیقات بودنید کیه در
سال تحصیلی  13۹۵-۹۶در این واحد دانشگاهی به تحصیل ؤشغول بودند و بین  20تیا  ۴0سیال
سن داشتند و به علت دسترسینداشتن به اطالعات دانشجویان و همکارینکردن همه آنهیا ،نمونیه
پژوهش از طری نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .از ؤجمو

 21۴نفر پاسیخگو  107زن (۵0/7

درصد) و  10۴نفر ؤرد ( ۴۹/3درصد) ههتند ،که از این تعداد  ۵2نفر ( 2۴/3درصد)  20و  21سال دارنید
و بقیه اقراد ( 7۵/7درصد) بین  21تا  ۴0سال سن داشتند 11۹ .نفر ( ۵۵/۹درصد) در ؤقطیع کارشناسیی
ارشد و باالتر ،و بقیه اقراد ( ۴۴/1درصد) در سطح کارشناسی قرار داشتند.
جمعآوری اطالعات در این پژوهش در دو ؤرحله صورت گرقته اسیت؛ در ؤرحلیه اول بیا رجیو بیه
ؤنابع اطالعاتی از قبیل کتابها ،ؤقالهها ،پایانناؤیهها و سیایتها ؤطالیب نظیری جمیعآوری شید و در
ؤرحله بعد پرسشناؤههای ؤربوط بیه اقهیردگی بهراؤیی احهیان ( ،)1380جهیتگیری ؤیرهبی بهراؤیی
ً
احهان ( )1380که قیبال اعتبارسینجی شیدهاند ،بیین دانشیجویان دانشیگاه آزاد واحید علیوم و تحقیقیات
(رشتههای انهانی و قنیؤهندسی) پخش ،و پس از جمعآوری پرسشناؤهها اطالعات استخراج شد.
ابزار سنجش
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ی پرسشناؤه اقهردگی بر ؤبنای قرآن ( :)13۹۴ایین ؤقییاس ،کیه بهراؤیی احهیان ،اخیوت و قییاض
ساختهاند 7۹ ،پرسش را در شش عاؤیل تمیایالت گیرایش انزواییی ،احهیاس شکهیت و پیونی،
ُ
دینگریزی ،ضعف اعتماد به خدا و تفکر ؤعنوی ،خودجانبداری ،و نوسانهای خلقی در خود جای
داده است.
آؤادهسازی این ؤقیاس با استفاده از روشهای روانسنجی ؤانند تعیین روایی ؤحتیوایی ،رواییی
صوری ،روایی سازه ،و روایی ؤالک و همچنین بررسی پایایی و همهانی درونی ؤقیاس بیا اسیتفاده

بهار و تابستان 13۹۶

از ؤحاسبه آلفای کرونباخ انجام شده است (بهرامی احسان و هم

اران  13۹۵ص.)1۶7

ی پرسشناؤه جهتگیری ؤرهبی ( :)1380این پرسشناؤه ساخته بهراؤی احهان و شاؤل  ۶۴ؤاده
در نهییار زیرؤقیییاس جهییتگیری ؤییرهبی ،اسییتقرارنایاقتگی ،ارزندهسییازی وکییامجویی اسییت.
ً
ً
پاسخها در ؤقیاس پنجدرجهای لیکرت از کاؤال ؤواقی تیا کیاؤال ؤخیالف نمرهگیراری ؤیشیوند.
نتایج تحلیل آؤاری با استفاده از روشهای گاتمن ،اسپیرؤن ی براون وآلفای کرونباخ نشیان ؤیدهید

کییه آزؤییون از ثبییات و همییاهنگی درونییی شییایان تییوجهی بهرهؤنیید اسییت .ضییریب قابلیییت
اعتماد ؤحاسبهشده از روشهای دونیمهسازی و اسپیرؤن براون برابر با  0/۹1و بیا اسیتفاده از روش
آلفای کرونباخ  0/8۵به دست آؤده است .همچنین ،بررسیهای جدیدتر نشان ؤیدهید ؤقییاس از
روایی ؤحتوا ،سازه ،همگرا و واگرا بهرهؤند است (بهرامی احساان  1380باه نلاا ازف علیاکباری ده اردی و
هم

اران .)13۹3
در تحقی حاضر برای ؤحاسبه پایایی ؤقیاس جهیتگیری ؤیرهبی ،سیازؤاننایاقتگی ؤیرهبی،

ارزندهسازی ؤرهبی و کامجویی ؤرهبی از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده که بهترتیب
برای ؤقیاس جهتگیری ؤرهبی برابر با  0/۹3و  ،0/۹1ؤقییاس سیازؤاننایاقتگی ؤیرهبی برابیر بیا
 0/8۶و  ،0/8۶ؤقیاس ارزندهسازی ؤرهبی برابر با  0/7۶و  0/7۵و ؤقیاس کامجویی ؤرهبی برابیر
با  0/۵۵و  0/۴۶است .در این پژوهش برای تحلیل دادهها از روش رگرسییون گیام بیه گیام اسیتفاده
شده است.
یافتهها

جدول  1ؤیانگین و انحراف استاندارد دادهها را نشان ؤیدهد:
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متغیر

M

SD

مهتگیری مذهبی
سازما نایافتگی
اازندهسازی
کاممویی
افوردگی انزوایی
افوردگی سرشکوتگی
افوردگی والیتستیزی
افوردگی معنوی
افوردگی تطفیفی
افوردگی ناشی از حقاات
ملع افوردگی

87/41
28/00
17/13
18/38
22/39
14/88
17/17
6/54
16/54
14/24
91/79

20/ 27
13/16
7/58
5/39
9/35
8/24
9/15
5/01
8/72
4/ 30
29/33

برای بررسی روابط همبهتگی بین انوا اقهردگی از ؤنظر قرآن با ابعیاد جهیتگیری ؤیرهبی از
ضریب همبهتگی پیرسون استفاده شده است .نتایج در جدول  2دیده ؤیشود:

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

جدول  :1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای پژوهش

جدول  :۲ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش

مذهبی

جهتگیری

سازماننایافتگی

ارزندهسازی

کامجویی

افسردگی انزوایی

سرشکستگی

ستیزی

افسردگی

0/56

5

-0/28
-0/42

6

**

7

**

8

**
**

-0/31
-0/64
-0/69
-0/27

0/11
**

1

-0/25

**

4

11

افسردگی والیت

**

**

9

افسردگی معنوی

1

**

10

افسردگی تطفیفی

3

حقارت

2

افسردگی ناشی از

1

افسردگی کل

متغیر

-0/61

0/01
*

0/14

**

0/31

**
**
**

0/60

0/25
0/24

**

0/60

0/14
**

0/59

1
++

1

-0/37

**

-0/20

0/001
**
**

-0/68

-0/24

**

0/28

-0/09

**

**

**

*

0/57

0/17

0/05

0/06

-0/07

0/04

**

-0/31

1

**

0/29

**
**

1

0/38
0/47
0/27
0/42

0/09
**

0/76

**
**

0/23
0/29

**
*

0/60

0/15

**

1

0/73

**
**

1

0/37
0/21

0/06
**

0/66

**
**

0/28

-0/27

**

1

0/50

**
**

1

0/19
0/74

**

0/25

1

هییدف پییژوهش ،بررسییی اییین پرسییش بییود کییه :آیییا بییین انییوا شییشگانه اقهییردگی بییا
جهت گیری ؤرهبی رابطه وجود دارد؟ برای بررسی این هیدف ،الزم اسیت بیه پرسیشهیایی بیرای
هر یک از انیوا اقهیردگی بیه طیور ؤجیزا پاسیخ داده شیود .شیایان ذکیر اسیت کیه جهیتگیری
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ؤرهبی دارای نهار زیرؤقییاس اسیت .دو زیرؤقییاس آن کیه عبارتانید از جهیتگیری ؤیرهبی و
ارزندهسازی زیرؤقیاسهای ؤ بتاند و دو زیرؤقیاس سازؤاننایاقتگی و کامجویی زیرؤقیاسهیای
ؤنفی ههتند.
بین اقهردگی انزوایی و زیرؤقیاسهای ؤ بیت جهیتگیری ؤیرهبی ( P > 0/01و  )r= -0/۴2و
ارزندهسازی (P >0/01و  )=r-0/20رابطه وجود دارد .این رابطه ؤنفی است ،بدینؤعنا کیه هرنیه
نمرات زیرؤقیاسهای جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی بیشتر باشد نمره اقهردگی انزواییی کمتیر

بهار و تابستان 13۹۶

است .نکته در خور ذکر این است کیه بیین زیرؤقییاس جهیتگیری ؤیرهبی و اقهیردگی انزواییی
همبهییتگی ؤنفییی بییاالتری نهییبت بییه زیرؤقیییاس ارزندهسییازی و اقهییردگی انزوایییی وجییود دارد.
همچنین ،بین اقهردگی انزوایی و زیرؤقیاسهای ؤنفیی سیازؤاننایاقتگی ( P >0/01و  )r=0/31و
کامجویی ( P > 0/01و  )r=0/28ارتباط وجود دارد .این ارتباط ؤ بت است و بیدینؤعنا اسیت کیه
هرنه نمره اقهردگی انزوایی باالتر باشد نمرات زیرؤقیاسهای سیازؤاننایاقتگی و کیامجویی هیم

باالتر است .در ایین جیدول ؤشیاهده ؤیشیود کیه همبهیتگی ؤ بیت بیین اقهیردگی انزواییی بیا
سازؤاننایاقتگی بیشتر از همبهتگی ؤ بت بین اقهردگی انزوایی با کامجویی است.
همانطور که در جدول  2ؤالحظه ؤیشود ،بین اقهردگی سرشکهتگی و زیرؤقیاسهای ؤ بیت
جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی رابطه وجود دارد .این رابطه برای زیرؤقیاس جهتگیری ؤیرهبی
( P > 0/01و  )r = -0/31ؤنفی است ،بدینؤعنا که هرنه نمرات زیرؤقیاس جهیتگیری ؤیرهبی
بیشتر باشد نمره اقهردگی سرشکهتگی کمتر است.
همچنین ،جدول بیانگر ایین اسیت کیه بیین اقهیردگی سرشکهیتگی و زیرؤقیاسهیای ؤنفیی
سییازؤاننایاقتگی و کییامجویی رابطییه وجییود دارد .اییین رابطییه بییین اقهییردگی سرشکهییتگی و
سازؤاننایاقتگی ( P >0/01و  )r =0/۶0ؤ بت است .بدینؤعنا که هرنه نمیرات سیازؤاننایاقتگی
بیشتر باشد نمرات اقهردگی سرشکهتگی هم بیشتر است.
با توجه به جدول  2بین اقهردگی والیتسیتیزی و زیرؤقیاسهیای ؤ بیت جهیتگیری ؤیرهبی
( P > 0/01و  )r= -0/۶۴و ارزندهسیییازی ( P > 0/01و  )r = -0/۶8رابطیییه ؤنفیییی وجیییود دارد،
بدینؤعنا که هرنه نمره اقهردگی والیتستیزی بیشتر شود نمره زیرؤقیاسهای جهتگیری ؤرهبی
سازؤاننایاقتگی ( P > 0/01و  )r = 0/2۵و کامجویی ( P > 0/01و  )r = 0/۵7ارتباط ؤ بت وجیود
دارد .بدینؤعنا که با اقزایش نمرات اقهردگی والیتستیزی نمرات زیرؤقیاسهای سیازؤاننایاقتگی
و کامجویی بیشتر ؤیشود.
همانطور که ؤالحظه ؤیشود ،بین اقهردگی ؤعنوی و زیرؤقیاسهای ؤ بت جهتگیری ؤرهبی
( P > 0/01و  )r = -0/۶۹و ارزندهسازی ( P > 0/01و  )r= -0/2۴رابطه ؤنفیی وجیود دارد و بیین
اقهردگی ؤعنیوی و زیرؤقیاسهیای ؤنفیی سیازؤاننایاقتگی ( P > 0/01و  )r = 0/2۴و کیامجویی
( P > 0/01و  )r = 0/17رابطه ؤ بت وجود دارد.
بییا توجییه بییه جییدول دو ،بییین اقهییردگی تطفیفییی و زیرؤقیییاس ؤ بییت جهییتگیری ؤییرهبی
( P > 0/01و  )r= -0/27رابطه ؤنفی وجود دارد ،بدینؤعنا که هرنیه نمیره اقهیردگی تطفیفیی بیشیتر شیود
نمره جهتگیری ؤرهبی کمتر ؤیشود .بین اقهیردگی تطفیفیی و سیازؤاننایاقتگی ( P> 0/01و ،)r = 0/۶0
اقهییردگی تطفیفییی و ارزندهسییازی ( P > 0/01و  ،)r = 0/0۵اقهییردگی تطفیفییی و کییامجویی

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

و ارزندهسییازی کمتییر اسییت .همچنییین ،بییین اقهییردگی والیتسییتیزی و زیرؤقیاسهییای ؤنفییی
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( P > 0/01و  )r = 0/0۶رابطه ؤ بت وجود دارد و این رابطه برای سازؤاننایاقتگی ؤعنادار است .بیا
توجه به دادههیای جیدول  ،2بیین اقهیردگی ناشیی از حقیارت و زیرؤقییاس ؤ بیت ارزندهسیازی
( P > 0/01و  )r = 0/07رابطه ؤنفی وجیود دارد و بیین اقهیردگی ناشیی از حقیارت و زیرؤقییاس
ؤ بت جهتگیری ؤرهبی ( P > 0/01و  )r = 0/0۵و نییز زیرؤقیاسهیای ؤنفیی سیازؤاننایاقتگی
( P > 0/01و  )r = 0/02و کامجویی ( P > /01و  )r = 0/0۴رابطه ؤ بت وجود دارد.
روش رگرسیون گام به گام :1برای رسیدن به ایین هیدف کیه ابعیاد جهیتگیری ؤیرهبی نگونیه
انوا اقهردگی از ؤنظر قرآن را پیشبینی ؤیکنند ،از تحلیل رگرسییون اسیتفاده شیده اسیت .نتیایج
در سه گام تحلیل شده اسیت .در گیام سیوم ،سیطح ؤعنیاداری ؤحاسبهشیده ،بیا توجیه بیه ؤقیدار
 97/82که برای  Fؤشخ

شده کمتر از  0/05و ؤعنادار است و ؤیدل رگرسییون را تأییید ؤیکنید.

بنابراین ،ؤتغیرهای جهتگیری ؤرهبی ،سازؤاننایاقتگی و کامجویی با هم قادر به پیشبینی ؤتغییر
اقهردگی ههتند.
جدول  :3ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی بر اساس ابعاد جهتگیری مذهبی ،سازماننایافتگی و کامجویی
مدل

15۶

1

2

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │

متغیر

B

Beta

t

Sig

R
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جهتگیری مذهبی

-0/67

-0/46

-9/71

0/001

0/61

0/37

سازماننایا:تگی

1/01

0/45

9/89

0/001

0/76

0/58

کامجویی

0/55

0/10

2/17

0/031

0/77

0/58
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19/07

جییدول  ۳ضییریب همبهییتگی ،ؤجییرور همبهییتگی یییا ضییریب تعیییین را نشییان ؤیدهیید.
نتییایج در سییه گییام تحلیییل شیید .در اییین روش اولییین ؤتغیییر پیشبییین بییر اسییاس بیشییترین
ضریب همبهتگی با ؤتغیر ؤالک وارد تحلییل ؤیشیود و در گامهیای بعید ؤتغیرهیای بعیدی وارد
تحلیل ؤیشوند.

بهار و تابستان 13۹۶

در گام اول ،جهتگیری ؤرهبی وارد تحلیل شد .در این صورت ضریب همبهتگی  0/۶1اسیت
و ضریب تعیین قدرت پیشبینی اقهردگی را  0/37نشان ؤیدهد .در گام دوم ،جهتگیری ؤیرهبی
و سازؤاننایاقتگی وارد تحلیل ؤیشوند؛ ضریب همبهیتگی  0/7۶اسیت و ضیریب تعییین قیدرت
پیشبینی اقهردگی را  0/۵8نشان ؤیدهد .در گام سیوم ،جهیتگیری ؤیرهبی ،سیازؤاننایاقتگی و
1. stepwise

کامجویی با هم وارد تحلیل شدند؛ در این صورت  Rیا ؤیزان همبهتگی بین ؤتغیرهای قوق برابر بیا
 0/77است؛ و همچنین  R2یا ضریب تعیین بیانگر این است که ؤتغیرهیای قیوق قیدرت پیشبینیی
اقهردگی را به ؤیزان  0/۵8دارند.
همچنین ،جدول  ۳ضریب تأثیر استانداردشده را نشان ؤیدهد .در گیام نهیارم ،ضیریب تیأثیر
رگرسیونی استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی  -0/۴۶است که در سیطح خطیای
کمتر از  0/0۵ؤعنادار است ،و با کاهش ییک واحید تغیییر در ؤتغییر جهیتگیری ؤیرهبی ،ؤییزان
اقهردگی به ؤقدار  -0/۴۶انحراف اسیتاندارد تغیییر ؤیکنید .همچنیین ،ضیریب تیأثیر رگرسییونی
استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر سازؤاننایاقتگی  0/۴۵است که در سیطح خطیای کمتیر از 0/0۵
ؤعنادار است و با اقزایش یک واحد تغییر در ؤتغیر سازؤاننایاقتگی ،ؤیزان اقهردگی به ؤقدار 0/۴۵

انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شیده ،ؤییزان بتیای ؤتغییر
کامجویی  0/10است که در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با اقزایش یک واحد تغیییر
در ؤتغیر کامجویی ،ؤیزان اقهیردگی بیه ؤقیدار  0/10انحیراف اسیتاندارد تغیییر اقیزایش ؤییابید.
بنابراین ،ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی سهم بیشتری در پیشبینی اقهردگی دارد.
اقهردگی انزوایی و ؤتغیرهای پیشبین جهتگیری ؤرهبی ،سازؤاننایاقتگی ،کامجویی ههتند کیه
ؤتغیر ارزندهسازی به علت اینکه واریانس کمی را تبیین ؤیکند حرف شد.
نتایج در سه گام تحلیل شد .در گام سیوم ،سیطح ؤعنیاداری ؤحاسبهشیده ،بیا توجیه بیه ؤقیدار
 23/28۹که برای  Fؤشخ

است کمتر از  0/0۵و ؤعنادار است و ؤدل رگرسیون را تأیید ؤیکنید.

بنابراین ،ؤتغیرهای جهتگیری ؤرهبی ،سازؤاننایاقتگی و کامجویی با هم قادر به پیشبینی ؤتغییر
اقهردگی انزوایی ههتند.
جدول  :4ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی انزوایی بر اساس ابعاد جهتگیری مذهبی ،سازماننایافتگی و کامجویی
مدل
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متغیر

جهتگیری مذهبی
سازماننایا:تگی کامجویی
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-0/151

-0/328

-5/119

0/001

0/42

0/18

0/145

0/204

3/290

0/001

0/47

0/22

0/284

0/164
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0/009

0/50

0/25
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این جدول ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی ییا ضیریب تعییین را نشیان ؤیدهید .در ایین

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

ی پیشبینی اقهردگی انزوایی بر اساس ابعاد جهتگیری ؤرهبی :در این ؤرحلیه ،ؤتغییر ؤیالک
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روش ،اولین ؤتغیر پیشبین بر اسیاس بیشیترین ضیریب همبهیتگی بیا ؤتغییر ؤیالک وارد تحلییل
ؤیشود .بنیابراین ،در گیام اول جهیتگیری ؤیرهبی وارد ؤعادلیه شید .در ایین صیورت ،ضیریب
همبهتگی  0/۴2است و ضریب تعیین قدرت پیشبینی اقهردگی را  0/18نشیان ؤیدهید .در گیام
دوم ،جهتگیری ؤرهبی و سازؤاننایاقتگی وارد تحلیل شدند .در ایین صیورت ؤییزان همبهیتگی
 0/۴7است و ضریب تعیین قدرت پیشبینی اقهردگی را  0/22نشان ؤیدهد .ؤشاهده ؤیشود کیه
در گام سوم که هر سه ؤتغیر پیشبیین ،یعنیی جهیتگیری ؤیرهبی ،سیازؤاننایاقتگی و کیامجویی
حضور دارند ،ؤیزان همبهتگی بین ؤتغییر ؤیالک و ؤتغیرهیای پیشبیین  0/۵0اسیت کیه نشیان از
همبهتگی ؤتوسطی دارد و قدرت پیشبینی اقهردگی انزوایی را به  0/2۵اقزایش ؤیدهد .بیا توجیه
به ؤطالب باال سه ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی ،سازؤاننایاقتگی و کامجویی با هم اقهیردگی انزواییی
را  0/2۵پیشبینی ؤیکنند.
این جدول ؤیزان ضریب تأثیر استانداردشده را نیز نشان ؤیدهد .همانطور که ؤشاهده ؤیشود،
در گام سوم سه ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی ،سازؤاننایاقتگی و کامجویی همزؤان وارد ؤعادله شیدند
که در این بین ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شیده ،ؤییزان بتیای ؤتغییر جهیتگیری ؤیرهبی در
سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کاهش یک واحد تغییر در ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی،
158

ؤیزان اقهردگی انزوایی به ؤقدار  0/32انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .همچنیین ،ضیریب

پژوهشنامه روانشناسی اسالمی │

تأثیر رگرسیونی استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر سازؤاننایاقتگی در سیطح خطیای کمتیر از 0/0۵

ؤعنادار است و با اقزایش یک واحد تغییر در ؤتغیر سیازؤاننایاقتگی ،ؤییزان اقهیردگی انزواییی بیه
ؤقدار  0/20انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شیده ،ؤییزان
بتای ؤتغیر کامجویی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کاهش ییک واحید تغیییر در
ؤتغیر کامجویی ،ؤیزان اقهردگی انزوایی به ؤقدار  0/1۶انحراف استاندارد تغیییر اقیزایش ؤییابید.

بهار و تابستان 13۹۶

بنابراین ،ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی سهم بیشتری در پیشبینی اقهردگی انزوایی دارد.
ی پیشبینی اقهردگی سرشکهتگی بر اساس ابعاد جهیتگیری ؤیرهبی :در ایین ؤرحلیه ؤتغییر
ؤالک اقهردگی سرشکهیتگی و ؤتغیرهیای پیشبیین سیازؤاننایاقتگی ،کیامجویی و جهیتگیری
ؤرهبی ههتند که ؤتغیر ارزندهسازی به علت اینکه وارییانس کمیی را تبییین ؤیکنید حیرف شیده
است .نتایج در سه گام تحلیل شده است .در گام سوم ،سطح ؤعناداری ؤحاسبهشیده ،بیا توجیه بیه
ؤقدار  ۴۹/008که برای  Fبه دست آؤده کمتر از  0/0۵و ؤعنیادار اسیت و ؤیدل رگرسییون را تأییید

ؤیکند .بنابراین ،ؤتغیرهیای سیازؤاننایاقتگی ،کیامجویی و جهیتگیری ؤیرهبی بیا هیم قیادر بیه
پیشبینی ؤتغیر اقهردگی سرشکهتگی ههتند.
جدول  :5ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی سرشکستگی بر اساس ابعاد سازماننایافتگی ،کامجویی و جهتگیری مذهبی
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سازماننایا:تگی

0/36

0/58

7/65

0/001
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0/41

کامجویی

-0/37

-0/24

-4/53

0/001
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-0/09
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-3/76

0/001
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_ پیشبینی اقهردگی والیتستیزی بر اساس ابعاد ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤرهبی

15۹

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

این جدول ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی یا ضریب تعیین را نشان ؤیدهد .نتایج در سه
گام تحلیل ؤیشوند .در اولین گام اولین ؤتغیر سازؤاننایاقتگی وارد تحلیل ؤیشود .در این صورت
ؤیزان همبهتگی  0/۶۴است و ضریب تعیین قدرت پیشبینی اقهردگی را  0/۴1نشان ؤیدهید .در
گام دوم ،سازؤاننایاقتگی و کام جویی در تحلیل ههتند .در ایین صیورت ؤییزان همبهیتگی 0/۶7
اسییت و ضییریب تعیییین قییدرت پیشبینییی اقهییردگی را  0/۴۵نشییان ؤیدهیید .در گییام سییوم،
سازؤاننایاقتگی ،کامجویی و جهتگیری ؤرهبی در تحلیل حضور دارند .همیانطور کیه ؤشیاهده
ؤیشود ،ؤیزان همبهتگی  0/۶7است که نشان از همبهتگی ؤتوسیطی دارد .ضیریب تعییین 0/۴۵
است .با توجه به آنچه گفته شد ،سه ؤتغیر سازؤاننایاقتگی ،کامجویی و جهتگیری ؤرهبی با هیم
اقهردگی سرشکهتگی را  0/۴۵پیشبینی ؤیکنند .در گام سیوم ،کیه سیه ؤتغییر سیازؤاننایاقتگی،
کامجویی و جهتگیری ؤرهبی همزؤان وارد ؤعادله شدند ،ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده،
ؤیزان بتای ؤتغیر سازؤاننایاقتگی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنیادار اسیت و بیا اقیزایش ییک
واحد تغییر در ؤتغیر سیازؤاننایاقتگی ،ؤییزان اقهیردگی سرشکهیتگی ،بیه ؤقیدار  0/۴۶انحیراف
استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغییر کیامجویی
در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کاهش یک واحد تغییر در ؤتغیر کامجویی ،ؤییزان
اقهردگی سرشکهتگی به ؤقدار  0/23انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد؛ و نیز ضیریب تیأثیر
رگرسیون استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغییر جهیتگیری ؤیرهبی در سیطح خطیای کمتیر از 0/0۵
ؤعنییادار اسییت و بییا کییاهش یییک واحیید تغییییر در ؤتغیییر جهییتگیری ؤییرهبی ،ؤییزان اقهییردگی
سرشکهتگی  0/20انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .بنابراین ،ؤتغیر سیازؤاننایاقتگی سیهم
بیشتری در پیشبینی اقهردگی سرشکهتگی دارد.

اقهیردگی والیتسیتیزی و ؤتغیرهیای پیشبیین،
و سازؤاننایاقتگی :در این ؤرحله ،ؤتغیر ؤیالک،
ِ
ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤرهبی و سازؤاننایاقتگی ههتند .نتایج در نهار گام تحلییل

شد .در گام نهارم ،سطح ؤعناداری عرضهشده در جدول ،با توجه به ؤقدار  11/72کیه بیرای  Fبیه
دست آؤیده اسیت ،کمتیر از  0/0۵و ؤعنیادار اسیت و ؤیدل رگرسییون را تأییید ؤیکنید .بنیابراین،
ؤتغیرهای ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤرهبی و سازؤاننایاقتگی با هم قادر بیه پیشبینیی
ؤتغیر اقهردگی والیتستیزی ههتند.
جدول  ۶ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی یا ضریب تعیین را نشان ؤیدهد .در این روش اولیین
ؤتغیر پیشبین بر اساس بیشترین ضریب همبهتگی با ؤتغیر ؤالک وارد تحلیل ؤیشیود .بنیابراین ،درگیام
اول ارزندهسازی وارد ؤعادله شد .در این صورت ؤیزان همبهتگی  0/۶8اسیت و ضیریب تعییین قیدرت
پیشبینی اقهردگی را  0/۴7نشان ؤیدهد .در گام دوم ،ارزندهسازی و کیامجویی وارد تحلییل شیدند .در
این صورت ضریب همبهتگی  0/7۶است و ضریب تعییین قیدرت پیشبینیی اقهیردگی را  0/۵8نشیان
ؤیدهد .در گام سیوم ،ارزندهسیازی ،کیامجویی و جهیتگیری ؤیرهبی در تحلییل وارد شیدند .در ایین
صورت ضیریب همبهیتگی  0/81اسیت و ضیریب تعییین قیدرت پیشبینیی اقهیردگی را  0/۶۶نشیان
ؤیدهد .در گام نهارم ،هر نهار ؤتغیر ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤیرهبی و سیازؤاننایاقتگی
1۶0
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وارد تحلیل شدند .در این صورت ؤیزان همبهیتگی  0/82اسیت کیه نشیان از همبهیتگی بیاالیی دارد و
قدرت پیشبینی اقهردگی والیتستیزی را  0/۶8نشان ؤیدهد.
جدول  :۶ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی والیتستیزی بر اساس ابعاد ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری مذهبی و سازماننایافتگی

بهار و تابستان 13۹۶
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ارزن هسازی
کامجویی
جهتگیری مذهبی
سازماننایا:تگی

-0/49
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بییا توجییه بییه ؤطالییب بییاال نهییار ؤتغیییر ارزندهسییازی ،کییامجویی ،جهییتگیری ؤییرهبی و
سازؤاننایاقتگی با هم اقهردگی والیتستیزی را  0/۶8پیشبینی ؤیکننید .همچنیین ،ایین جیدول
ؤیزان ضریب تأثیر استانداردشده را نشان ؤیدهد .با توجه به اینکه در ؤدل شماره نهار ،ؤتغیرهیای

ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤرهبی و سازؤاننایاقتگی در ؤعادله حضیور دارنید ،ضیریب
تأثیر رگرسیونی استاندارد شده ،ؤییزان بتیای ؤتغییر ارزندهسیازی در سیطح خطیای کمتیر از 0/0۵

ؤعنادار است و با کاهش یک واحد تغییر در ؤتغیر ارزندهسازی ،ؤیزان اقهردگی والیتسیتیزی ،بیه
ؤقدار  0/۴1انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .همچنین ،ضریب تیأثیر رگرسییونی اسیتاندارد
شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر کامجویی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنیادار اسیت و بیا اقیزایش ییک
واحد تغییر در ؤتغیر کامجویی ،ؤیزان اقهردگی والیتستیزی بیه ؤقیدار  0/31انحیراف اسیتاندارد
تغییر اقزایش ؤییابد .ضریب تأثیر رگرسیون استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر جهیتگیری ؤیرهبی
در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کیاهش ییک واحید تغیییر در ؤتغییر جهیتگیری
ؤرهبی ،ؤیزان اقهردگی والیتستیزی به ؤقدار  0/28انحیراف اسیتاندارد تغیییر اقیزایش ؤییابید.
ضر یب تأثیر رگرسیون استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر سازؤاننایاقتگی در سطح خطیای کمتیر از
 0/0۵ؤعنادار است و بیا اقیزایش ییک واحید تغیییر در ؤتغییر سیازؤاننایاقتگی ،ؤییزان اقهیردگی
والیتستیزی به ؤقدار  0/1۴اقزایش ؤییابد.
ی پیشبینی اقهردگی ؤعنوی بر اساس ابعاد جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسیازی :در ایین ؤرحلیه
ؤتغیرهای کامجویی و سازؤاننایاقتگی بیه علیت اینکیه وارییانس کمیی را تبییین ؤیکننید حیرف
شدهاند .این تحلیل در دو گام صورت گرقتیه اسیت .در گیام دوم ،سیطح ؤعنیاداری عرضهشیده در
جدول ،با توجه به ؤقدار  10۹/۹۶که برای Fتعیین شیده ،کمتیر از  0/0۵و ؤعنیادار اسیت و ؤیدل
رگرسیون را تأیید ؤیکند .بنابراین ،ؤتغیرهای جهیتگیری ؤیرهبی و ارزندهسیازی بیا هیم قیادر بیه
پیشبینی ؤتغیر اقهردگی ؤعنوی ههتند .حال برای بررسی اهمیت هر یک از ؤتغیرها در ؤیدلهای
باال جدول  ۷را بررسی ؤیکنیم.
جدول  :7ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی معنوی بر اساس ابعاد جهتگیری مذهبی و ارزندهسازی
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جهتگیری مذهبی
ارزن هسازی

-0/20
0/14

-0/81
0/21

-13/94
3/62

0/001
0/001

0/69
0/71

0/48
0/51

3/52

این جدول ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی ییا ضیریب تعییین را نشیان ؤیدهید .در گیام

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

ؤتغیر ؤالک ،اقهردگی ؤعنوی ،و ؤتغیرهای پیشبین ،جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسیازی ههیتند و

1۶1

اول ،جهتگیری ؤرهبی ،اولین ؤتغیر پیشبین بر اساس بیشترین ضریب همبهتگی با ؤتغیر ؤالک
وارد تحلیل ؤیشیود .در ایین صیورت ضیریب همبهیتگی  0/۶۹اسیت و ضیریب تعییین قیدرت
پیشبینی اقهردگی را  0/۴8نشان ؤیدهد .در گام دوم ،ارزندهسیازی نییز وارد ؤعادلیه شید .نتیایج
تحلیل نشان ؤیدهد Rیا ؤیزان همبهتگی  0/۵1است و ضریب تعیین بیانگر این است که  0/۵1از
تغییرات ؤتغیر ؤالک اقهردگی ؤعنوی را جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی پیشبینیی ؤیکنید .در
ضمن ،این جدول ؤیزان ضریب تأثیر استانداردشده را نشان ؤیدهد .در گام دوم ،با وجود دو ؤتغییر
جهتگیری ؤیرهبی و ارزندهسیازی کیه همزؤیان وارد ؤعادلیه شیدهاند ،ضیریب تیأثیر رگرسییونی
استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و
با کاهش یک واحد تغییر در ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی ،ؤییزان اقهیردگی ؤعنیوی بیه ؤقیدار 0/81

انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .همچنین ،ضریب تأثیر رگرسییونی اسیتاندارد شیده ،ؤییزان
بتای ؤتغیر ارزندهسازی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با اقزایش یک واحد تغییر در
ؤتغیر ارزندهسازی ،ؤیزان اقهردگی ؤعنوی به ؤقدار  0/21انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابید.
بنابراین ،در اینجا سهم ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی در پیشبینی اقهردگی ؤعنوی بیشتر است.
ی پیشبینی اقهردگی تطفیفی بر اساس ابعاد سازؤاننایاقتگی ،جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسیازی:
1۶2
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در این ؤرحله ،ؤتغیر ؤالک ،اقهردگی تطفیفی ،و ؤتغیرهای پیشبیین سیازؤاننایاقتگی ،جهیتگیری
ؤرهبی و ارزندهسازی ههتند و ؤتغیر کامجویی به علت اینکه واریانس کمی را تبیین ؤیکنید ،حیرف
شده است .نتایج تحلیل در سه گام به دست آؤد .در گام سوم ،سطح ؤعناداری عرضهشده در جیدول،
با توجه به ؤقدار  ۴۶/۹8که برای  Fؤشخ

است ،کمتر از  0/0۵و ؤعنادار است و ؤیدل رگرسییون را

تأیید ؤیکند .بنابراین ،ؤتغیرهای سازؤاننایاقتگی ،جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی بیا هیم قیادر بیه
پیشبینی ؤتغیر اقهردگی تطفیفی ههتند.

بهار و تابستان 13۹۶

جدول  :8ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی تطفیفی بر اساس ابعاد سازماننایافتگی ،جهتگیری مذهبی و ارزندهسازی
2

مدل

متغیر

B

Beta

t

Sig

R

R

Error.Std

6

سازماننایا:تگی
جهتگیری مذهبی
ارزن هسازی

0/35
-0/10
0/20
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-0/24
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-3/53
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0/36
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این جدول ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی ییا ضیریب تعییین را نشیان ؤیدهید .در ایین
روش ،اولین ؤتغیر پیشبین ،یعنی سازؤاننایاقتگی ،بر اساس بیشترین ضریب همبهتگی بیا ؤتغییر
ؤالک وارد تحلیل ؤیشود .در این صورت ضریب همبهتگی  0/۶0است و ضیریب تعییین ؤقیدار
اقهردگی را  0/3۶پیشبینی ؤیکند .در گام دوم ،که سازؤاننایاقتگی و جهتگیری ؤیرهبی بیا هیم
وارد تحلیل شیدند ،ضیریب همبهیتگی  0/۶1اسیت و ضیریب تعییین ؤقیدار اقهیردگی را 0/38

پیشبینی ؤیکند .با توجه به اینکه در گام سوم هر سه ؤتغیر را در تحلیل داریم ،نتایج نشان ؤیدهید
 Rیا ؤیزان همبهتگی  0/۶3است و ضریب تعیین بییانگر ایین اسیت کیه  0/۴0از تغیییرات ؤتغییر
اقهردگی تطفیفی به وسیله سازؤاننایاقتگی ،جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی پیشبینی ؤیشیود.
همچنین ،این جدول ؤیزان ضریب تأثیر استانداردشده را نشان ؤیدهد .در گیام سیوم ،بیا توجیه بیه
وجود همزؤان سه ؤتغیر سازؤاننایاقتگی ،جهتگیری ؤیرهبی و ارزندهسیازی در تحلییل ضیریب
تأثیر رگرسیونی استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر سازؤاننایاقتگی در سیطح خطیای کمتیر از 0/0۵

ؤعنادار است و با اقزایش یک واحد تغییر در ؤتغیر سیازؤاننایاقتگی ،ؤییزان اقهیردگی تطفیفیی بیه
ؤقدار  0/۵3۹انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد .همچنین ،ضریب تأثیر رگرسیونی اسیتاندارد
یک واحد تغییر در ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی ،ؤییزان اقهیردگی تطفیفیی بیه ؤقیدار  0/2۴انحیراف
استاندارد تغیییر اقیزایش ؤییابید .ضیریب تیأثیر رگرسییونی اسیتاندارد شیده ،ؤییزان بتیای ؤتغییر
ارزندهسازی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با اقیزایش ییک واحید تغیییر در ؤتغییر
ارزندهسازی ،ؤیزان اقهردگی تطفیفی به ؤقیدار  0/18انحیراف اسیتاندارد تغیییر اقیزایش ؤییابید.
بنابراین ،در اینجا سهم ؤتغیر سازؤاننایاقتگی در پیشبینی اقهردگی تطفیفی بیشتر است.
ی پیشبینی اقهردگی ناشی از حقارت بر اساس ابعاد جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی :در این
ؤرحله ،ؤتغیر وابهته ،اقهیردگی ناشیی از حقیارت ،و ؤتغیرهیای ؤهیتقل ،جهیتگیری ؤیرهبی و
ارزندهسازی ههتند و ؤتغیرهای کامجویی و سازؤاننایاقتگی به علت اینکه واریانس کمیی را تبییین
ؤیکند حرف شدهاند.
در گام دوم ،سطح ؤعناداری عرضهشده در جدول ،با توجه به ؤقدار  ۶/۵۵که بیرای  Fبیه دسیت
آؤده است ،کمتر از  0/0۵و ؤعنادار است و ؤیدل رگرسییون را تأییید ؤیکنید .بنیابراین ،ؤتغیرهیای

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کاهش

1۶3

جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی با هم قادر به پیشبینی ؤتغیر اقهردگی تطفیفی ههتند.
جدول  :۹ضرایب تحلیل رگرسیون افسردگی ناشی از حیارت بر اساس ابعاد جهتگیری مذهبی و ارزندهسازی
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سازمانیا:تگی
جهتگیری مذهبی
ارزن هسازی
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این جدول ضریب همبهتگی ،ؤجرور همبهتگی یا ضریب تعییین و همچنیین ؤییزان ضیریب تیأثیر
استانداردشده را نشان ؤیدهد .در گام دوم ،کیه هیر دو ؤتغییر پیشبیین در تحلییل ههیتند ،نتیایج نشیان
ؤیدهد  Rیا ؤیزان همبهتگی  0/2۹است و ضریب تعیین بیانگر این اسیت کیه  0/08از تغیییرات ؤتغییر
اقهردگی ناشی از حقارت به وسیله جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسیازی پیشبینیی ؤیشیود .بیا توجیه بیه
ؤطالب باال ،دو ؤتغیر جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی بیا هیم اقهیردگی ناشیی از حقیارت را 0/08۶

پیشبینی ؤیکنند .در جدول ؤالحظه ؤیشود ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده ،ؤییزان بتیای ؤتغییر
جهتگیری ؤرهبی در سطح خطای کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با اقزایش ییک واحید تغیییر در ؤتغییر
جهتگیری ؤرهبی ،ؤیزان اقهردگی ناشی از حقارت به ؤقیدار  0/28انحیراف اسیتاندارد تغیییر اقیزایش
ؤییابد .همچنین ،ضریب تأثیر رگرسیونی استاندارد شده ،ؤیزان بتای ؤتغیر ارزندهسازی در سطح خطیای
1۶4
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کمتر از  0/0۵ؤعنادار است و با کاهش یک واحد تغییر در ؤتغیر ارزندهسازی ،ؤییزان اقهیردگی ناشیی از
حقارت به ؤقدار  0/1۹انحراف استاندارد تغییر اقزایش ؤییابد.
بحث و نتیجهگیری

پرسش تحقی  ،بررسی رابطه انوا اقهردگی از ؤنظر قرآن بیا جهیتگیری ؤیرهبی بیود .ؤطالعیات
صورتگرقته درباره اقهردگی و جهتگیری ؤرهبی یا سالؤت روان و جهتگیری ؤرهبی حاکی از
آن است که این دو ؤتغیر رابطه تنگاتنگی با هم دارند.

بهار و تابستان 13۹۶

ؤیرهب بیه عنییوان ؤجموعیهای از اعتقییادات ،باییدها و نباییدها و نیییز ارزشهیای اختصاصییی
یا تعمیمیاقته قادر است ؤعنای زندگی را در لحظه لحظیههای عمیر قیراهم کنید و در ؤوقعیتهیای
خاص نیز با قراهمسازی تکیههای تبیینی ،قرد را از تعلی و بیؤعنایی نجیات دهید .بیا ایین حیال،
نظر همه پژوهشگران درباره کارکردهای ؤیرهب یکهیان نیهیت و ؤیتیوان پژوهشیگرانی را یاقیت
که ؤعتقدند ؤرهب نهتنها واجد کنش ؤ بتیی نیهیت ،بلکیه آثیار تخریبیی نییز بیر سیالؤت روانیی

دارد (بهرامی احسان 1380

ص .)70آلیس 1در گزارش خود بر ننیین ؤفروضیهای تکییه زده اسیت کیه

اقراد ؤرهبی اغتشاشهای هیجانی بیشتری در ؤقایهیه بیا اقیراد غیرؤیرهبی دارنید .ایین در حیالی
است که گروه دیگری از ؤطالعات ،به بررسی تأثیر ؤ بیت ؤیرهب بیر سیالؤت روانیی پرداختهانید
و سییوؤین جریییان در اییین زؤینییه بییه بررسییی نقییش ؤییرهب در ؤشییاوره و رواندرؤییانگری اشییاره
دارد (ریچااردز  .)1۹۹1 2آل ییس ( )1۹80در ابتییدا تأکییید داشییت کییه ؤناسییبترین راههییای درؤییان در
حل ؤشکالت هیجانی ققط غیرؤرهبی است .وی ؤعتقد است تمیایالت ؤیرهبی در نیو انهیان،
کمتر به سالؤت روانی ؤنجر ؤیشود .همچنین ،آلیس در ابتدا ؤعتقد بود ؤیرهبیبودن اقراطیی بیه
طور نشمگیری با اغتشاشهای هیجیانی رابطیه دارد.
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در پاسیخ بیه نظرییه آلییس ،بیرگین ()1۹83

ؤجموعه پژوهشهایی را ساؤان داد تا بر اساس آن ،قرضیههای آلیس به صیورت دقیی تری وارسیی
شود .وی در نهایت اعالم کرد ؤرور پژوهشهای گرشته آشکار ؤیسازد که شیواهدی بیرای اثبیات
قرضیه آلیس وجود ندارد و شواهد اندکی نیز نشاندهنده نقش ؤ بت ؤرهب در درؤان است (بهرامی

احسان  1380ص.)71
در تحقی برگین و استینج قیلد ( )1۹88این نتیجه به دست آؤد که دانشجویان ؤرهبی اغلب در
ً
داؤنه بهنجار ؤقیاسهای اضطراب ،اقهردگی و سایر ؤسلفههای شخصییت و کیال سیالؤت روانیی
4
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اقهردگی و اقزایش ؤییزان سیازگاری بیه حهیاب ؤییآورد (بهرامای احساان 1381

ص .)3۴۴ؤجموعیه

پرسشهای ؤوجود در ؤقیاس جهتگیری ؤرهبی در دو عاؤل ؤیگنجند؛ عاؤل نخهیت بیه ابعیاد
تأؤینکننده جهتگیری ؤرهبی ؤیپردازد و ؤوضوعاتی نظیر اعتقاد به خداوند و روز جزا ،اعتقاد بیه
یاری ؤردم و نیازؤندان ،اعتقاد به وظیفه کار و تالش برای سازندگی ،اعتقاد بیه خیدؤت بیه ؤیردم و
اعتقییاد بییه یییاری خداونیید در روزهییای سییخت را در برگرقتییه اسییت .عاؤییل دوم ،عاؤییل ؤنفییی در
جهتگیری ؤرهبی است و ققدان ؤهار خود در ؤواجهه با گناه ،اعتقادنداشتن به خدؤت به ؤیردم و

ً
 .3وی بعدا نظر خود را تغییر داد و به ؤسثر واقعشدن درؤانهای ؤرهبی در تغییرات هیجانی اذعان کرد.

1. Alice
2. Richards
4. Burgin
5. Field
6. Meyton

بررسی رابطه انواع افسردگی از منظر قرآن با جهتگیری مذهبی

قرار ؤیگیرند .ؤیتون« )1۹8۹( 6حمایت ؤعنوی» ناشی از ارتباط با خداوند را عاؤلی ؤهم در کاهش
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وظیفه انهانی ،ناشکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل بیه کهیب قیوری نتیجیه (دنییاگرایی) ،ققیدان
ؤراقبت از اقکار و اعمال ،خودخواهی و ققدان توجه به حقوق دیگران ،نادیدهگرقتن حریمهیا بیرای
تحق اهداف شخصی و نارضایتی از زندگی را در بیر ؤیگییرد (هماو  1380ص .)80نتیایج پیژوهش
حاضر نشان ؤیدهد اقهردگی با جهتگیری ؤرهبی همبهتگی ؤنفی و ؤتوسطی را نشان ؤیدهید؛
با ارزندهسازی نیز همبهتگی ؤنفی دارد .ارزندهسازی ؤبین سودجهتن قرد از رقتارهای ؤرهبی برای
کهب وجهه اجتماعی ؤورد تأیید یا غلبه بر تعارضهای درونیی اسیت .بیدینترتیب در ایین ُبعید،
ؤیزان ابتالی قرد به اختاللهای روانی با احراز هویت اجتماعی ؤورد تأییید و کهیب توانمنیدی در
ؤقابله بیا تعارضهیا تغیییر ؤیکنید (بهرامای احساان تمنااییفر و بهرامای احساان  138۴ص .)۴0ولیی بیا
سازؤاننایاقتگی و کام جویی همبهتگی ؤ بت دارد و این همبهتگی در خصیوص سیازؤاننایاقتگی
بیاالتر اسییت .دسیتنیاقتن بییه الگیوی اسییتقراریاقته و اطمینییانبخش ؤیرهبی کییه بیر ؤبنییای ُبعیید
سازؤاننایاقتگی ؤشخ

ؤیشود ،احتمال بروز اختالل در قرد را به دلیل کیاهش احهیاس ایمنیی

اقزایش ؤیدهد (همان) .نشانههای کامجویی ؤیتواند ؤسید پایبندی اندک قرد به آؤوزههای دینیی
باشد .قرد کامجو به دنبال کامیاقتگیهای قوری بدون توجه به اصول ؤرهبی است (همان) .در ایین
پژوهش ،جهتگیری ؤرهبی ،ارزندهسیازی ،سیازؤاننایاقتگی و کیامجویی همبهیتگی خیود را بیا
1۶۶

اقهردگی نشان دادهاند.
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ؤیزان همبهتگی اقهردگی انزوایی با جهتگیری ؤرهبی بیشتر از همبهتگی با سازؤاننایاقتگی،
ارزندهسازی و کامجویی است .همانطور که درباره اقهردگی انزوایی گرشیت ،حیال ؤتزلیزل ایین
گروه اقراد در دنیا با داشتن ؤالک استغنا در ارزشمندی انهانها با نزدیکشدن به توانگران ،بیهظاهر
خوب و خوش ،و با رقتار با ضعیفان بدون جایگاه اجتماعی بد و حزین خواهد بود (بهرامای احساان و
هم اران 13۹۵

ص .)8۹ؤیزان همبهتگی اقهردگی سرشکهتگی با سازؤاننایاقتگی ؤ بیت و ؤتوسیط
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است؛ با جهتگیری ؤرهبی ،رابطه ؤنفی دارد .در اقهیردگی سرشکهیتگی ،از آنجیا کیه باورهیای
حقیقی ؤبنای کار نیهت ،زؤانی که وضعیت ؤکانی و ؤحیط زندگی قرد ،به گونهای باشد که نتوانید
نتیجه عمل خود را ببیند ،یا بر اساس حادثه و اتفاقی خارج از اختیار قرد ،همه رشتههای عمل پنبیه
شود ،یا عمل شخ با انتظارات او ؤطابقت نداشته باشد و او را به ؤقصید نرسیاند ،ییا زؤیانی کیه
اهداف غیرواقعبینانهای برای سرلوحه قراردادن در زندگی انتخاب شده و به طور کلی در زؤانهیایی
که عمل قرد به بن بهت ؤیرسد ،اقهردگی عارض ؤیشود و قرد را در ییأس و پیونی قیرو خواهید

برد .علم و شناخت و باور حقیقی تنها عاؤلی است که ؤیتواند ؤوجب پیشگیری از بروز اقهردگی
اقهردگی والیتستیزی ،جهتگیری ؤرهبی و ارزندهسازی همبهتگی ؤنفیی
شود (همان ص .)۶7در
ِ
و در خور توجهی با اقهردگی دارند و کامجویی نیز رابطه ؤ بت خیوبی نشیان ؤیدهید .همچنیین،
سازؤاننایاقتگی با اقهردگی والیتستیزی همبهتگی ؤ بت دارد .ریشه این نیو اقهیردگی ضیعف
ایمان ،ققدان ؤحبت و بیاعتمادی به خدا است (هماان ص .)10۹نیاز به ؤیوال و سرپرسیت داشیتن و
رسیدن به اعتماد ؤطل به خدا ،نهایت شکوقایی این نیاز به صورت ایمان قوی اسیت و انحیراف از
این ؤهیر ؤیتواند به صورتهای ؤختلفی خود را نشان دهد .عالقههای شدید دوران نوجیوانی کیه
دنار وقفه ؤیشوند ،عش های آتشیین دوران جیوانی ،گیرایش بیه ؤهیلکها و قرقیههای ؤختلیف
عرقیانی و اجتمییاعی ،ؤحبیت و اعتمییاد بییه اعتبارهیای دنیییایی ؤ ییل شیهرت و ثییروت از ؤصییادی
انحرافیاقته نیاز به ولی است .بنابراین ،این نو اقهردگی ،نشانه شکهیت در قرآینید تحیول ایمیان
قطری به والیتپریری الهی است (همان ص.)111
در اقهردگی ؤعنوی بیشترین ؤیزان همبهتگی ؤنفی با جهتگیری ؤرهبی ،و سپس ارزندهسازی
است و با سازؤاننایاقتگی و کامجویی نییز همبهیتگی ؤ بیت دارد .داشیتن نفیع و ضیرر از جانیب
غیرخدا ،ؤیل شدید به رقاه ؤادی ،آزؤایشندانهتن سختیهای زندگی ،بیاور ضیعیف بیه قیاؤیت و
نارضایتی از داشتهها ،دلبهتگی به ؤادیات ،حرص و طمع ،پیروی از هوای نفس و ترس دائمی برای
از دست دادن ؤیشود (همان ص .)127در اقهردگی تطفیفی ،بیشترین همبهتگی با سیازؤاننایاقتگی
است .این رابطه ؤ بت است .سپس با جهتگیری ؤیرهبی رابطیه ؤنفیی نشیان ؤیدهید .ایین قیرد
تکریبکننییده روز قیاؤییت اسییت .بییه ؤنفعییتطلبی شخصییی و خودؤحییوری ،بییه عنییوان ؤییالک
ارزشمندی خود ،باور دارد .این قرد به لزوم رعاییت حقیش از جانیب دیگیران و در اولوییت بیودن
نیازهای شخصیی نهیبت بیه نیازهیای دیگیران بیاور قیوی دارد (هماان ص .)38بیر اسیاس باورهیا و
ؤالکهایی که دارد ،به طور طبیعی برای رسیدن به آنچه برایش حیرص ؤیزنید بیه دیگیران تعیدی
ؤیکنیید و ؤرتکییب ظلییم و جییور ؤیشییود (همااان ص .)3۹در اقهییردگی ناشییی از حقییارتُ ،بعیید
سازؤاننایاقتگی همبهتگی ؤ بت و پایینی با اقهردگی دارد .ویژگیی بیارز اقیراد ؤبیتال بیه ایین نیو
اقهردگی ،اثرپریری شدید از رویدادهای بیرونی و تحریکپریری در ؤقابل ؤنفعتهیا و ضیررهای
ظاهری دنیایی است (هماان

ص .)1۴8هیجانهای دوسیوگرایانه از احهیاس کراؤیت بیه حقیارت بیه
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بیتوجهی به زودگرربودن دنیا از نشانههای جارینبودن ذکر در قرد اسیت .ایین و یژگیهیا ؤوجیب
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هنگام تغییر ؤوقعیت از خوشی به ناخوشی ،از قراخی به تنگی و از نعمیت بیه ققیدان نعمیت بیروز
ؤییابد و در قرد ؤوجبات حقارت ،بیارزشیی و خیواری را قیراهم ؤیکنید و او را دنیار ضیعف و
بیعملی ؤیسازد (همان ص.)1۴۶
از بین انوا اقهردگی ،اقهردگی ؤعنوی و والیتستیزی و سپس انزوایی بیشترین همبهتگی را با
جهییتگیری ؤییرهبی دارنیید .ؤییزان بییاالی همبهییتگی بییا سییازؤاننایاقتگی ؤربییوط بییه اقهییردگی
سرشکهتگی و تطفیفی است .در خصوص ارزندهسازی و کامجویی نیز بیشترین همبهتگی ؤربوط
به والیتستیزی است .در ُبعد جهتگیری ؤیرهبی نتیایج تحقیی حاضیر بیا یاقتیههای پژوهشیی
پارگاؤنت ( ،)1۹۹7گارتنر 1،الرسن 2و آلن ،)1۹۹1( 3جنییا 4و شیاو ،)1۹۹1( 5قیلییپس 6و هندرسیون
( ،)200۶نلهییون و همکییاران ( ،)200۹بلیییزر ( ،)2012پهییلو و همکییاران ( )200۴هماهن ی اسییت.
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همچنین ،نتایج حاصل از این تحقی  ،پژوهشهای بهراؤی احهان ( ،)1381بهراؤی احهان و تاشک
( ،)1383ؤوسوی ،عرقانیقر ،دهقانی و ابراهیمی ( ،)138۶بیانی ،گودرزی ،بیانی ،و کونکی (،)1387
علیاکبری دهکردی و همکاران ( ،)13۹0قاسمی ( ،)13۹1رقیعی هنیر و جیانبزرگی ( ،)138۹کییانی،
قرحبخش ،اسدی و شیرعلیپور ( ،)138۹قییاض و همکیاران ( )13۹۴و بهراؤیی احهیان و همکیاران
( )13۹۵را تأیید ؤیکنید .از ؤجموعیه ؤسلفیههای جهیتگیری ؤیرهبی ،بیشیترین ؤقیدار پیشبینیی
اقهردگی ،بهترتیب در ُبعد جهتگیری ؤیرهبی ،سیازؤاننایاقتگی و کیامجویی ؤشیاهده ؤیشیود.
1۶8
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درباره نگونگی پیشبینی انوا اقهردگی از ؤنظر قیرآن بیا ابعیاد جهیتگیری ؤیرهبی ،بیر اسیاس
یاقتههای بهدستآؤده از تحلیل رگرسیون در این پژوهشُ ،بعید ارزندهسیازی علییرغم همبهیتگی
ؤعناداری که با اقهیردگی دارد قیادر بیه پیشبینیی اقهیردگی نیهیت .ابعیاد جهیتگیری ؤیرهبی،
سازؤاننایاقتگی و کامجویی عالوه بر رابطه ،قدرت پیشبینیکنندگی نیز دارند.
برخیی از ابعیاد جهییتگیری ؤیرهبی ،سیازؤاننایاقتگی ،ارزندهسییازی و کیامجویی در تحلیییل
رگرسیون بنا بر و یژگیهایی که انوا اقهردگی دارند قدرت پیشبینی آن اقهردگی را ندارند .در زؤینه

بهار و تابستان 13۹۶

1. Gartner, G.
2. Larson, D. B.
3. Allen, G. D.
4. Genia, V.
5. Show, D. G.
6. Phillips, R.
7. Henderson, A.

اقهردگی انزوایی ،ابعاد جهتگیری ؤرهبی و سازؤاننایاقتگی قادر به پیشبینی اقهیردگی ههیتند.
در اقهردگی سرشکهتگی ،ابعاد سازؤاننایاقتگی ،کامجویی و جهتگیری ؤرهبی قدرت پیشبینی
اقهردگی را دارند .در اقهردگی والیتستیزی ،ابعاد ارزندهسازی ،کامجویی ،جهتگیری ؤرهبی و
سازؤاننایاقتگی قادر به پیشبینی اقهردگی ههتند .در اقهردگی ؤعنوی ،ابعاد جهتگیری ؤیرهبی
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